Uchwała nr 60/2016
Prezydium Zarządu Okręgu PZW w Katowicach
z dnia 18.08.2016 r.
w sprawie: wprowadzenia jednolitych wniosków i oświadczeń przy powoływaniu komisji
egzaminacyjnych na kartę wędkarską w kołach
Na podstawie § 47 ust. 1 w związku z § 46 pkt 29 Statutu PZW z dnia 19.10.2007 r.
Prezydium Zarządu Okręgu w Katowicach
uchwala:
§1
Zatwierdza jednolite druki przy powoływaniu komisji egzaminacyjnych na kartę wędkarską
w kołach:
̶ wniosek o powołaniu komisji egzaminacyjnej stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej
uchwały,
̶ oświadczenie członków komisji egzaminacyjnej stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej
uchwały (przechowywane w aktach koła).
§2
Wykonanie uchwały powierza się zarządom kół.
§3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wiceprezes ZO ds. organizacyjnych

Janusz Olszewski

Prezes ZO
Mirosław Iwański

Załącznik nr 1 do uchwały nr 60/2016
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 18.08.2016 r.

Miejscowość dnia ….......................
Pieczątka koła

Wniosek
Zarząd Koła PZW nr .................................................. wnioskuje o zatwierdzenie składu komisji
egzaminacyjnej.

Skład

został

wybrany

na

posiedzeniu

Zarządu

koła

w dniu …............................ r.
Składa się on z …............. osób:
1. ….......................................... - Przewodniczący
2. ….......................................... - członek
3. ….......................................... - członek
4. ….......................................... - członek
5. ….......................................... - członek
Kandydaci złożyli oświadczenia, ze posiadają niezbędną wiedzę w zakresie ochrony i połowu
ryb, oraz, że nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne
wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o rybołówstwie,
przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom o ochronie zwierząt.
Egzaminy będą odbywać się:
……………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
….…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………….…
………………………………………………………………………………………………….
Informacja o terminach i miejscu przeprowadzania egzaminów.

..……………………………..
Podpis prezesa koła

Załącznik nr 2 do uchwały nr 60/2016
Prezydium Zarządu Okręgu PZW
w Katowicach z dnia 18.08.2016 r.

Miejscowość data …..................

OŚWIADCZENIE
członków komisji egzaminacyjnej
Koła PZW nr …...............................

1.

........................................... – przewodniczący

2.

........................................... – członek

3.

.......................................... – członek

4.

........................................... – członek

5.

........................................... - członek

Na podstawie ustawy z dnia 24 września 2010 r. o zmianie ustawy o rybactwie śródlądowym
(Dz. U. Nr 200, poz. 1322)

art.7 ust. 7b w/w członkowie komisji egzaminacyjnej

oświadczają, że :
1. posiadają wiedzę i doświadczenie w zakresie ochrony oraz połowów ryb;
2. nie byli skazani prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo albo umyślne
wykroczenie przeciwko przepisom o rybactwie śródlądowym, przepisom o
rybołówstwie, przepisom o łowiectwie, przepisom o ochronie przyrody lub przepisom
o ochronie zwierząt.

Podpisy:

1. ........................................... 2...........................................3. ...........................................

4. ........................................... 5. ...........................................

